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ZandvoTt, 5 maart 1970

Geachte Z.H.C. -leden,

Het is dan zover. We "bestaan 35-jaarJ Dat moet

uiteraard toch wel iets gevierd v/orden. Het grote

feest houdt U nog te goed. Dat zal samengaan met

de opening van ons nieuwe clubhuis, «ver hopelijk

niet al te lange tijd.

Toch v/il de feestcommissie niet zomaar deze gedenk-

waardige dag voorbij laten gaan.

Daarom doet het ons een genoegen U namens het

bestuur van onze vereniging te m*gen uitnrdigen

voor een "jubileum-instuif.

Zaterdag 7 maart a.s. wordt U allen in ons clubhuis

verwacht, alwaar U namens het bestuur een drankje

krijgt aangeboden. Tevens kunnen dan de nodige

herinneringen weer worden opgehaald en is het een

mooie gelegenheid om de onderlinge banden weer v/at

te verstevigen. We hebben elkaar immers een hele

lange tijd niet gezien.

Aanvang van deze instuif is 17.00 uur
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Uw huidige redaktrice en Uw meest recente ex-redakteur hebben niet
serieus de gedachte dat ook maar één van hun lezers tot nu toe
"erin getrapt" zou zijn! Maart egen de enkele Z.K.C. -ers die gewoon
zijn zich te beperken tot het vluchtig opslaan van het wedstrijd-
programma voor de komende week, zeggen wij nu hardop: "Ga nou zondag
niet naar het veld van bijvoorbeeld de Musschen, want dit is een
jubileumkrant: een fake, maar v/el fijne historie, een samenraapsel,
maar wel (dachten wij) een fijne pnrtie hockey-lief !

"

Zo'n jubileurckrant samenstellen kost weinig schrijfwerk, doch heel erg
veel leesv/erk. Onze Piet C. 7.J. Krot sjouwt om de vijf jaar zijn
vrijwel volledige sets "Orgaan~"-en en "Garnael"-en de trap af om de
diensthebbende redakteur tot dat lezen in staat te stellen. Dat lezen
ontaardt al snel in smullen, zowel bij mensen met 22 Z.H.C. -jaren
als hij hen met bijvoorbeeld 5 hockeyseizoenen onder de stick.

Als onze bedoelingen zijn overgekomen dan heeft U begrepen dat. niet
onze gehele smulpartij behoefde te worden voorgeschoteld, doch dat
tv/ee of drie van de 35 gangen voldoende variëteit bieden om U be-
vredigend te laten meeproeven dat vrijwel alle leading topics van nu
ook en zelfs in 1935 en 1936 de kranten vulden. Wat denkt U van
onderwerpen als: training, gedrag, fetsterij, nieuwe velden, nieuw
clubhuis, heren I moet vaker doelpunten, clubtenue van de jeugd ....
.Dat alles maakt het niet moeilijk de meest relevante te kiezen van de
bekende kreten "alles stroomt, niets beklijft" en "er is niets
nieuws onder de zon!"

ü& die laatste zekerheid gesteld te hebben, smijten wij hem onver-
wijld om door op te merken dat er toch duidelijke verschillen zijn
met -vroeger. Uiteraard is er de schaalvergroting: van een club met
ca. 50 hockeyers werden wij tot een 250-er. Die schaalvergroting
heeft ook iets negatiefs met zien gebracht.

Zowel uit mond-tot-mond-overlevering als uit de oude kranten weten
v/ij dat die ca. 50 uit de eerste jaren intens lid waren: de inzet
was er op alle gebieden binnen de organisatie en werd door een ieder
opgebracht. Nu in 1970 is het feit dat lang niet iedereen ieder ander
kent "binnen de vereniging, tevens het bev/ijs dat de intensiteit niet
meer bij ieder leeft. Met andere v/oorden gezegd, betekent het dat die
club van ons met z*n 250-en drijft op öe organisatorische energie van
toch nog steeds een 50-tal mensen.

Positief valt, dachten wij, een vergelijking uit met vijf jaar geleden.
Toen immers begon zeer aarzelend de doorbraak van de jongeren naar de
plaatsen "waar iets te doen valt". In dit lustrumjaar kunnen we toch
wel constateren dat die doorbraak heeft doorgezet. De meeste werkers uit
de eerste jaren van Z.H.C, hebben zich met een gerust hart op de niet
in ruime mate verstrekte, maar wel zeer verdiende lauweren kunnen
terugtrekken.
De sprong naar de zeventiger jaren kan daarom succesvol worden onder-
nomen.
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De voor ons «legendarische» ere-voorzitter Jo van Pagée heeft ziin
energieke opvolger Dick Muller als het ware de duw gegeven die de
sprong wel moet doen slagen. Van Pagée, begonnen met 50 mensen en eengeleend veld, leverde af een redelijk welvarend 250-tal Z.H C -ers
met een behoorlijk terrein- en clubhuis-accommodatie. Muller, die aanzetmeekrijgend, laat de welvarende 1970-ers wat meer aan hun club
meedelen en kan ze daarom meenemen in de door hem geëntameerde
sprong naar een stijvol hom en naar het hockeypeil verhogende
terreinen.

*

Aldus toegerust kan dat Z.H.C, van ons , van b, van Zandvnort, met
alle ver trouwen allerlei vergelijkingen doorstaan. Die goeie ouwe
tijd, waarvan U hiervoor hebt kunnen proeven, was een e'cht goode
tijd, maar de tijd van 1970 is dat ook ... en hoe.' Geen scepsis bij ons '

::j kunnen het nog: binnen de lijnen en daarbuiten. Dat zullen zè
merken

.

: ïhea van Hemert
J an van den Bergen

5iëi2i._5l5aart_2935_=_5_maart_1_970
'

Al heeft het bestuur besloten de viering van ons. 7e lustrum te koppelen
aan de feestelijke inwijding van ons vernieuwde clubhuis in augustus-
septeraber a.s., willen wij toch deze gedenkwaardige 5e maart niet onge-

' merkt voorbij laten gaan. Onze redaktrice en ex-redacteur hebben een
jubileumkrant samengesteld in oude stijl, die bij veel "oud-gedienden"

-tal' van herinneringen zullen doen bovenkomen, herinneringen die zij

naar wij hopen in grote getalen krmen uitwisselen op de" door onze
Feestcommissie georganiseerde "instuif" op 7 maart a.s.

Ik wil in dit inleidend woord nu eens niet terugblikken, daarvoor zijn

er bevoegder mensen met een langere staat van dienst, maar mij beperken
tot h et uitspreken van een ver jaars-wens aan onze jarige Zandvoortsche
Hockey Club. Ik wens rnze club toe dat het jeugdige élan waarmee zij

in het verleden immer op de been is gebleven en dat zo vele mooie
resultaten afwierp, ook nu, nu zij de rijpe leeftijd van 55 jaar heeft
bereikt, tot in lengte van jaren behouden mag blijven.

Voorts wens ik haar Bestuur bij het verwezenli jken van de vele plannen
die in portefeuille liggen de ruggesteun toe van een groeiend aantal
leden die meer voor hun"club willen doen dan enkel het zondagse par-
tijtje hockey te spelen; hoe gelukkig is het dat er in onze Z.H.C,
steeds een kleine groep mensen was en is, voor wie niets teveel schijnt

te zijn, wanneer de vereniging een beroep op hen doet.

Bovenal wens ik Z.H.C, toe, dat al haar leden van "jong tot oud" nog
heel veel jaren plezier en voldoening zullen beleven van hun lidmaat-
schap en hun sport, plezier waar ieder lii een steentje toe -moge
bijdragen. D# Muller sr .

Als sluitstuk van deze krant willen de samenstellers nog even hun
dank overbrengen aan Ronald de Wit, die deze speciale jubileum-uitgave
voor hun heeft geïllustreerd.
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5 maart 1935

ONS ORGAAN

CLUBGEEST
echter een tegenprestatie rmdig

Hiermede geven wij met "blijdschap kennis van de geboorte van ....
ons orgaan.
Hoelang het in leven blijft. Het antwoord hierop is aan de leden zelf.
In de allereerste plaats vragen sommigen zich misschien af waartoe
een orgaan dient.

In het orgaan worden wedstrijdprogramma's, wedstrijdver3lagen, elftal
opgaven, officiële mededelingen, enz. gepubliceerd, die anders moei-
lijk onder de aandacht der leden te brengen zijn. Kortom het is een
middel v/aardoor bestuur en leden steeds contact met elkaar hebben en
alle belangrijke gebeurtenissen van het clubleven vastgelegd worden
en dan "last not least"

een orgaan verhoogt de
Om een orgaan in stand te houden is

en wel in den vorm van moeite en geld.
Zoowel de redactie als de technische verzorging en de distributie

vereischen den noodigen arbeid; dit kan natuurlijk niet allemaal door
één persoon gebeuren.

Er moeten dus een paar leden gevonden v/orden, die de capaciteiten
en de ambitie ertoe hebben om den secretaris hierin behulpzaam te zijn.

De uitgave van een orgaan brengt natuurlijk ook kosten mee, al
kunnen deze tot het allernoodzakelijkste beperkt blijven, zooals papier-
en clichékosten.

Hiertoe zijn twee oplossingen aan te wijzen, ten eerste een kleine
bijdrage van de leden en ten tweede het plaatsen van advertentie' s.

Als we in elke uitgave 10 advertentie' s kunnen plaatsen dan zijn

de kosten ongeveer gedekt.
Wie van onze leden heeft aanleg voor advertentie-acquisiteur? Wij

vragen ni et meer dan ƒ 0,25 per advertentie of ƒ 2,50 voor een geheel
jaar.

Wij zullen dan probeeren vanaf September het orgaan elke 14 dagen
te laten verschijnen.

Uitvoering van het Orgaan
De technische uitvoering van het
orgaan is nog niet feilloos te
noemen. .Vij zullen trachten dit bij

elke uitgave te verbeteren.
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jaarverslag
van 'den " Zandvoortsche Hockey Club"

5 Maart - 1 September 1935
In September 1934 werd door den voorzitter van de "Zandvoortsche

Cricket Club", den Heer C.L. Bolwidt Jr. , het initiatief genomen
voor de oprichting van een hockey club te Zandvoort. Hem was gebleeken
dat er te Zandvoort voor de hockeys'iort een groote animo bestond
waardoor een hockeyclub hier ter plaatse alleszins bestaansmogelijk-
heden moest hebben.

Binnen het verband van de Z.C.C, werd toen een hockeyclub opge-
richt, v/aarbij den algeraeenen naam van "Zandvoortsche Cricket- en
Hockey Club" aangenomen werd, onder het oude bestuur van de Z.C.C.

Ging in het begin alles goed, later werd door de houding van de
cricket-bestuursleden - waarop wij niet nader in zullen gaan - een
langere samenwerking tusschen hockey- en cricket leden onmoogelijk
zoodat de hockeyleden een vergadering eischten, die op 5 maart 1935
gehouden werd.

Op deze vergadering werd een motie aangenomen, v/aardoor de cricket
en hockey Srport gescheiden werden en afzonderlijk de "Zandvoortsche
Hockey Club" opgericht werd.

Ook tijdens deze vergadering en bij de afhandeling dezer kwestie
gedurende deze perioode erna werd door de cricketclub een houding
aangenoomen, die alle verdere samenwerking onmoogelijk heeft gemaakt.
Na afloop van deze vergadering werd op denzelfden avond de oprichtings-
vergadering gehouden van de "Zandvoortsche Hockey Club, zoodat de
datum van 5 Maart 1935 als de officieele oprichtingsdatum geldt.

Bij de stichting van de Z.H.C, bestond de vereeniging uit ongeveer
50 leden welk aantal gedurende het geheele vere^nigings jaar gehand-
haafd bleef.

Door het bestuur zijn nog verschillende bestuursvergaderingen
gehouden waar als voornaamste onderwerpen behandeld werden de samen-
stelling van statuten en huishoudelijk reglement, de houding van de
Z.C.C, en de terreinkv/estie.

Dit" laatste onderwerp is steeds een- "zorgenkindje" geweest. De
bekende terreinnood te Zandvoort was oorzaak dat tot voor -kort alle
pogingen om tot de oprichting van een hockeyclub te komen, tot mis-
lukking gedoemd was. In het afgeloopen seizoen waren wij voornamelijk
op uitwedstrijden aangeweezen, waarbij wij vooral veel steun kregen
van de Beverwijksche Hockey Vereeniging "De Strawberries" , die keer
op keer hun terrein voor ons afstonden.

De voetbalvereeniging "Zandvoort" stelde ons in staat om op 1

Jan. en 14 Februari twee hockeydagen te Zandvoort te organiseren, die
beide een groot succes hadden.

Doordat de Gemeente Zandvoort zelf eenige sportterreinen liet aan-
leggen werd de kans op ee.i eigen terrein steeds grooter. Onze spor-
tieve Burgemeester nam toen zelf de leiding der besprekingen op zich,
zoodat wij, dank zij den Burgemeester, dankzij wethouder Slegers, dank zij

den Gemeenteraad en ook dank zij den meedewerking van de voetbalver-
eeniging "Zandvoort" er tenslotte in geslaagd zijn voor het volgend
seizoen gedeelteijk beslag te Leggen op het terrein van de Z.V.V.
"Zandvoort". Doordat beide gemeente terreinen nog niet klaar zijn,

noeten wij in het begin van de competitie dit terrein nog deelen met
de voetbalclub.
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CONTRIBUTIE

Voor de nieuv/e leden geven w^j hieronder nog eens de contr. gelden:
van 12 t/m 14 ƒ 5,20) orgaan ƒ 1,—
van 15 t/m 17 . ƒ 7,80) Jiieuwe leden
van 18 t/ra 80 ƒ13,— ) ƒ 0,50 inleggeld
De leeftijden worden gerekend per 1 September 1938.
^Villende leeden er nog eens aan denken dat het eerste kwartaal

van de contr. op 1 November vcldaan moet zijn?

Voor de gelden welke mij ter hand gesteld worden geef ik een quitantie
af. Teneinde aan het eind van seizoen verschillen te voorkomen, ge-
lieve U deze quitantie goed te bewaren, aangezien
tueele reclames niet kunnen ingaan.

VRAGENRUBRI-iK

(brieven te richten aan de redaktie)

De Heer Z.Z. vraagt, welke sport
rde meeste waarborg geeft om oud te
worden:

Het beste kunt U een hockey-
uitrusting koopen met een prima stick.
Vooral die stick goed oliën en kloppen,
Uw hockey-schoenen goed poetsen, daarna
alles opbergen en tot Uw laatsten snik
achter de kachel blijven zitten.

./ij garanderen U een hooge ouderdom.
Mocht U onverhoopt té vroeg overlijden,
dan nemen wij de uitrusting tegen in-
koopsprijs terug.

anders op even-

DO

De heer J.J.M, vraagt: Is het waar
dat hockeyers gratis tegen ongelukken
verzekerd zijn?

Wij moeten den heer M. teleurstellen,
Dit is niet het geval. Alleen stelt
het bestuur zich gratis beschikbaar
om naar hem te gaan kijken als hij in
het ziekenhuis ligt.

Betaling contributie
Nog steeds zijn er leden, die hun contributie over de maanden

April, Hei en Juni nog niet betaald hebben; zelfs zijn sommige leden
nog contributie achter, over de periode vóór 1 April.

Daar de vereeniging deze tijd veel te betalen heeft (ƒ 50,- voor
de Kon. goedkeuring op de statuten, nieuw materiaal, terreinhuur, enz.)

wordt ieder DRINGEND verzocht zijn eventueele achterstand ten spoedigste

aan te zuiveren.
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Oefenen op ."/oensdagraiddag

Vanaf heeden kan iedere Woensdagmiddag vanaf twee uur geoefend v/orden
op het Z.V.V. terrein aan de Zandvoortschelaan.

Dit moet natuurlijk ordelijk verloopen en het navolgende in acht
genomen worden:

1

.

Het veld voor de doelen sparen
2. Het materiaal na aflo.op opbergen.
3. De oudste aanwezigen nemen de leiding bij de oefeningen.
4. Behalve een oefenpartij moet voldoende tijd besteed worden

aan elementair oefenen.

Opstelling eerste elftal

De opstelling van het eerste elftal zal waarschijnlijk nog wel eens
veranderd worden. Hierdoor is het heel goed mogelijk, dat een speler
op een plaats moet spelen, die hij liever niet heeft cf zelfs één of
meer wedstrijden geheel gecasseerd wordt.

Dit behoeft hog niet in 'te houden dat hij niet voldoende hockey
capaciteiten heeft.

Het is n.1. de taak der elftal-commissie een zoo sterk mogelijke
COMBINATIE te vinden. '

Een^ieder zijn medewerking roepen wij in om elke beslissing der
elftalcommissie sportief te aanvaarden en steeds het clubbelang vóór
persoonlijke eerzucht te stellen.

DUWERIJ
'.Villen al onze spelers er nog eens aan denken, dat bij hockey een

teegenstander absoluut niet gehinderd mag v/orden met het lichaam.
Een hieruit voortvloeiende sportieve regel is, naast het normale

"turning", dat degene, die den bal speelt, het eerlijke recht van
doorloopen heeft. Deze speler mag dus noch aan zijn linkerkant, noch
aan zijn rechterkant GEDUWD worden, üa ook mag zich niet een speler
plotseling voor hem of tusschen hem en den bal werpen, waardoor een
botsing moet ontstaan. Dus werp U alleen opden bal, zonder het lichaam
van Uw tegenstander te hinderen.

Zijt ge door omstandigheden met Uw lichaam of met Uw benen in een
hinderende positie geraakt, verplaats U dan direct zoodanig dat ook
Uw tegenstander den bal kan speelen. Dal is de geest en de sportiviteit
van het hockeyspel. In verband hiermede v/il ik er nog op wijzen dat
een speler die den bal heeft, deze niet links van zich mag opdrijven,
zoodra een tegenstander aan zijn rechterkant zich bevindt.

Cs*
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SCHI-uT HARD x3i LOOPT IN

Onder dezen titel lezen v/ij in "den Daily ïïxpress een artikeltje voor
voorhoedespelers, van de hand van de "bekende I.D. Lawrsnoo.

Deze schrijft dan:
Voorhoedespelers moeten altijd hard schieten en daar.ia snel inloopen.

Terwijl de keeper alle mogelijke moeite doet om de bal kwijt te worden,
kunt gij hem (den bal dan altijd) dikwijls in den goa3 pushen.

detdoet er niet toe, wie scoort; geef den bal aan L ier_".id anders
wanneer gij aangevallen wordt of gedekt staat.

'Vanneer ge mex de bal in de buurt van de achterlijn gekomen zijt,
doch onder een lastige hoek om zelf ce schieten, tik de/L bal dan terug
naar de rand van den cirkel, '.vaar meestal een der andera voorboede-
spelers wel een .betere kans om te schieten heeft.

Stel U zelf ongedekt cp, vooral erop lettende, dat ge niet offside
staat en buiten het bereik blijft van den "vijandelijke^.' halves.
De binnenspelers moeten deze halves haken en het hen op andere (mits." ge-
oorloofde) wijze lastig maken. Zelfs al lukt het niet, rr. den bal af.

te pakken, dan nog zal zijn pass aan zijn eigen voorhoede waarschijn-
lijk slecht zijn.

Een binnenspeler moet hoofdzakelijk naar zijn buit ie- plr.axsen,

en wel een behoorlijk eind vóór hem, maar het is heel goec dit ai' te
wisselen met een zoo nu en dan lange pass, langs middenvoor, naai .}en

andere vleugelspeler.
:• Wanneer ge eenmaal met de bal bij de vijandelijke cl geland

bent, is het als regel beter om den bal in den richti:i\ vfl len goal
te werken, dan hem naar de buitenspeler te plaatsen, hoewel ee» thróügh-
pas3 in die richting soms veel succes kan hebben,
buitenspeler over een goed schot beschikt.

/o o;.- 1 ranneer de

Contributie
-iet kaartsysteem, dat we hebben ingevoerd
is een groote verbetering. Van de meeste
leden komt alles keurig op tijd binnen,
ünkele leden vindea het. echter noodig
Drayer steeds een paar keer terug te laten
komen. Ook zijn sommige leden nooit thuis.
Laat ieder nu zorgen, flat het geld steeds
op tijd klaar ligt, zoodat Drayer niet
onnodig loopwerk heeft.

Lr wordt wel eena bewaerd, dat een
vrouw niet voor jt-schikt is of

daarin heel weinig koe prestoeren,
maar toch is het gefcourê dat een
beroemd marathonloop^. ?.en jaar lang

toen de bewuste hardlooper --die vrouw had,

genoeg spurten om ze ook- maar 5 minuten kwijt t

achter een vrouw llej , acnder een
schijn van kans. ;fce rs.lrei .

kon hij ; t laag
p. raken.



Waar blijven de doelpunten
Al speelt onze voorhoede een behoorlijke partij hockey en weet ik

heel goed dat den besten stuurlui nog steeds aan den wal staan, toch
hapert er nog iets in de ""oorhoede, want in elke "wedstrijd had het
dubbele aantal doelpunten gemaakt moeten v/orden. Hoewel hiervoor den
oorsaken aan te wijzen zijn, weet ik niet, of onze voorhoede in staat
zalzijn om plotseling van spelmethode te veranderen. De hoofdoorzaken
zijn onder andere
a. te langzaam werkende aanval (niet individueel te langzaam, maar

als geheel)
b. het niet hard op doel schieten
c. niet voldoende snelheid van handelen in den cirkel

Ad a . 2en voorhoede heeft in den slagcirkel uiteraard weinig kans op
succes, als deze opgehoopt is met spelers. Dit is Uw eigen schuld want
ge geeft zelf de halflinie der tegenpartij den tijd om terug te trekken
in de.i volgende gevallen:
1e. Als ge zelf een bal wilt opdrijven.
2e. Als ge telkens den bal dwars over het veld, inplaats van meer vooruit
plaatst. (Dit wordt den laatste wedstrijden al beter).
3e. Als den buitenspeler den bal opdrijft tot bij de hoekvlag, in-
plaats van te centeren (in de goede richting) vanaf de bullylijn.
4e. Als ^e veel te kort samenspeelt.
Ad b. Harry v. Hees heeft laten zien welk succes een voorhoede kan
hebben, als zij binnen den cirkel een keihard schot lost. Al staan er
een par.r beenen voor, dan is dit nog geen bezv/aar, want als de bal
hiervrvn terugspringt hebt ge nog een kans.3edenk dat diezelfde beenen
ook den keeper het uitzicht belemmeren.
Ad c. Als den bal eenmaal in den cirkel is, moet er niet meer getwijfel'
worden en uitgekeken naar een nog betere kans. Er moet nu alleen
geschoten worden. In den cirkel moet ieder, die een kans heeft (of
averwachts zou kunnen krijgen) met den stick in slaghouding klaar
staan, zoodat hij kan schieten, ook al heeft hij daarvoor slechts
een onderdeel van een seconde beschikbaar.

G-rafschrift en op hockeyspelers:

Hier lig ik;
Kreeg een tik
Met een stick.
Gaf zonder kik
Mijn laatste snik.

Onder deze zerk
Ligt een spil met een lamme vlerk

Onder dit knusse steentje,
Ligt een hockey-f enoraeent je.

Scheidsrechter beef,
Je boft erbij,
dat ik niet meer leef.
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ïfedstri jduitsl -.r'cen :

Zondag 20 October - Heeren:
Dames :

Vriendschappel ;k - Heeren:
Zondag 27 October - Heeren:

Alkmaar III - Z.H.C. I 0-7
Z.H.C. - Rood Wit uitgesteld
Z.H.C. II - Haarlei". I 1-1

Haarlem - Z.H.C. II. en II 5-2

ï/edstri jdprogramma ;

Zondag november - Dames : Z.H.C. - Rood .Vit I (aanvang 2.- u.)
Heeren: onderlinge wedstrijden (aanvang 3.20 u. )

Zondag 10 November- Heeren: Z.H.C. I-3Ioemendaal IV
Dames : Blnemendaal IV - Z.H.C. I

Zondag 17 November- Dames : Z.K.C. - Kraaien
Zondag 24 November- Dames : Z.H.C. - Strawberries II

a.s. Zondag Z.H.C. I - Rood ï.'it IV; aanvang ongeveer twee uur.
De opstelling is waarschijnlijk de volgende:

I. Streutgers, ö.Otten, N.v. ,'erkhoven, v/.Mumm, H.Penaat, Mevr.v.Pagee,
P.Penaat, E. Keur, C. Beekman, T. 'ieringa, M. /eenink.
De speelsters krijgen nog nader bericht.

a.s. zondag om 3.15 uur:
A. Bolwdidt, Verhagen, Allebes, Haasters, v. Keulen, Keur, Dekker, M.de
Leon, Tichelaar, Struch, Beekman.

Nagel, de Roode, Pfundt, Donker, Brokman, Herbschleb, Krot, Bruinesse,
Dijkstra, van Raalte, van der .'erff. (v/it shirt).

Bij de dames v/orden v. Pagée en Pfundt verzocht te fluiten; bij de
heerenv. Pagée en Otten.

De oostelling en wijze waarop gereisd wordt, wordt nog nader bekend
gemaakt. De bezitters van een tram. abonnement vertrekken om 11.20 u.^ <>
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Zij fluisterde, "Liefste, wij vluchten,
En zoeken een nieuw paradijs
'.Vaar liefde ons eeuwig zal binden,
Al worden we oud ook en grijs";

'Vij zoeken een land waar de zon schijnt
Liet bedwelmende heerlijke pracht.
De bloemen vertellen óns sprookjes,
De nachtegaal fluit in den nacht.

0, kom toch, laat ons niet dralen,
Verknoei toch niet uur hier na uur.
Wij gaan naar het land, dat beloofd is,
Wij keeren weer tot de natuur.

Hij mompelde triestig, "Ik kaï heusch niet mee,
'k Moet Zondag spelen voor de Z.H.C."

/?

>»
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Clubavond
Voor de op a.s. Zaterdagavond te houden clubavond zal per lid

ƒ 0,10 verschuldigd zijn ter dekking van de muziekkosten.

Zwem v/ed strijd j-

Op 14 maart a.s. vinden er zwemwedstrijden
plaats in het Noorderbad, georganiseerd
door de plaatselijke zwemclub "Z.C.Z.".
Een van de nummers van het programma is de

4 x 25 m. vrije slag estafette voor
Zandvoortsche vereenigingen, dames en
heeren. Laten onze dames en heeren eens
toonen wat zij er in 't natte element
van terecht brengen. Opgave nog deze week
bij onder getekende. Aan deze wedstrijden
zijn geen kosten verbonden en meerdere
ploegen is geen bezwaar.

J.A.E. van Pagée
i;iaris straat 8
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Honni Soit

Zondag had op ons terrein de huldiging plaats van ons eerste elftal,
dat zooals alom bekend, op fraaie wijze het kampioenschap had behaald.

Uit de boezem van onze leden had zich een huldigingscomité gevormd.
Genoemd comité had drie weken aan de voorbereiding van dit feest ge-
werkt en de vlotte wijze, waarop de huldiging verliep, getuigde van
hun organisatorische talenten.

Aangezien er in Europa geen team te vinden was, dat onze° eerste
elftaliers behoorlijk partij zou kunnen geven, zou een Calcuttasche
combinatie even overkomen om de huldigingswedstrijd te soelen. Door
eem klein misverstand waren deze' heeren de boot misgelopen en werd te
elfder ure ons TWEEDE ELFTAL bereid gevonden de Britsch-Indiërs te
remplaceren.

Reeds uren voor de aanvang van de wedstrijd was ons stadion geheel
uitverkocht. Ruim 72000 toeschouwers had 'en de groote tribune tot
barstens toe gevuld. Op de officieele tribune merkten we o.a. op: de
voltallige Gemeenteraad, de l-iinister van Oorlog, de keuze-commissie
voor het wereldelftal en nog vele anderen.

Toen onze spelers het veld betraden, rees het stadion als één man op,
en bracht onze onoverwinnelijke strijders een grootsche

ft
ovatie. De 23

muziekkorpsen lieten schetterende fanfares hooren, de fotographen
deden hun plicht en onze- strijders liepen een eererondje.

Terug van dit eererondje stelden ze zich voor de eeretribune op en
werden ze toegesproken door den voorzitter van het eerecomité. Hij
prees hen als goede leden, die op tijd hun contributie betaalden, de
doelen altijd netjes wegzetten, nooit ballen wegsloegen, e.iz, enz. en
bood hen in naam van de supporters een keurige tvveedehandsch Ford aan
(model 1922). De volgende spreker was de wethouder van kunsten en
wetenschappen, die hen in naam van de inwoners van onze stad de medaille
van verdienste van de stad Zandvoort aanbood.

Den niet te beschrijven gejubel brak los, bij de bekendmaking van
deze onderscheiding, dat zijn hoogtepunt bereikte, toen onze 11 spelers
in hun Fordje kropen en met de medaille op hun borst een eererondje
door het stadion reden.

Vervolgens had de wedstrijd plaats, welke op keurige wijze, door den
internationalen arbiter Nagel werd geleid. De nieuwe hockey-regels om
meer soepel te zijn bij overtredingen werden door hem toegepast en had
tot resultaat, dat het publiek een strijd te zien kreeg, zoals er nog
nooit een te zien' werd gegeven. Hen smashte hooge ballen onverbiddelijk
af, men tackelde elkaar zonder pardon, zoodat op een gegeven moment
het hoofd van Polman in de buik van Haasters verdwenen was. Het werd
een hockey feest dat de toeschouwers tot razernij bracht. Het tweede
speelde als nooit tevoren, maar het zeer fijne technische spel van ons
eerste hield toch de overhand. Bij een phenomenale smash van Haan brak
zijn lievelingsknots in tweeën. De overgebleven stukken zullen een
plaats krijgen in het Stedelijk museum.

Het einde bracht een 5-1 overwinning voor de kampioenen, die daar-
mede bewezen ongezien de meeste overtredingen te kunnen maken.

Het was een overgeteli jke dag!:.1
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FIT IMPRESSIES

Hoe moeilijk het is om een 5 rittenkaart vol te krijgen en tegelijk
gebakdoozen mee te voeren.
Dr zijn plannen in overweging om de Valenti jnkade aanzienlijk te
verkorten. Carla speelt "beter met dan zender een "kuit je".
Het derde ontdekt een keeper (de keeper ontdekt niet het derde).
Brokkie op varkens jacht

.

Detectiveroman: "Beelen in de speeltuin"- (in "bewerking).
Onder de douche: "V/at heb jij een ...."
Het kinnetje van Mini.
Het "bunkeren" van Peper (+ 3 pond).
Nieuw gerecht: Melange è. la Ouwe Turk, besproeid met Bordeaux.
De "Bende" nummer één.
Overeenkomst tusschen Hockey en Bridge.
Stientje, het "pootje" en het glaasje.
De speechers.
Afscheid.
Meneer, U kunt anders de tram wel verlaten.
'Jaar is mijn h»ed. Ben dubbeltje en het kaartje.
Kampvuren in het Centraalstation.
V/il je wel eens maken, dat je wegkomt; van het tweede!
Hoe stap je over in Uitgeest.
He eren' het is de hoogste tijd.
De Zondag daarna: wat doe je in Zomerzorg?

In de "Hockey Sport" staat ver-
meld dat Op de Bond's vergadering
van 21 september a.s. gestemd zal
worden over de toelating tot deel-
name aan de competitie van onze ver-
eeniging.
Tevens wordt een beroep gedaan op
de leden tot het beter bestuderen
van.de spelregels, ..Bij den secre-
taris zijn de officieele spelregel-
boekjes verkrijgbaar a 10 cent.
Het zal bij ons ook hoognodig zijn
dat. wij een paar go.ede scheids-
rechters in onze vereeniging krijgen
Bij elke thuiswedstrijd moeten wij
n.1. twee scheidsrechters "leveren".
Verder zal de Bond strenger optreden
tegen spelers, die zich onbehoorlijk
gedragen. Hier behoef ik niet verder
op in te gaan, want datis mn onze
vereeniging niet noodig, niet waar

J
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mN^R_HlJT_PUBLIEK_ZICH_ERGERT

.

Als Brammet.je naar de bal kijkt en hij
rolt langzaam het doel in.

Als Paggie de bal te lang bij zich houdt
Als Dragan zijn pootje gebruikt en de

scheidsrechter ziet het.
Als Haant .1 e een fluitje hoort en op-

houdt met spelen.
Als Ben loopt te grijnzen als hij ge-

passeerd is.
Als Brokkle te lang pingelt.
Als Pietje naar binnenloopt en de bal

wordt naar buiten geplaatst.
Als hagelt je met een leeg doel voor

zich op zijn buik gaat liggen.
Als Nusink een prachtkans heeft en denkt

dat hij er niet bij kan.
Als Perl een prachtige goal backhand

scoort nadat hij tweemaal om -zijn
as gedraaid heeft.

Als Streut je zijn handje niet gebruikt

WANNEER_HET_PUBLIEK_BRULT_VAN_PLEZIER

Als Brammet je naar de bal kijkt en hem
met het puntje van zijn stick er uit
slaat.

Als - Paggie de rechter wing volkomen weg-
maait.

Als Dragan zijn pootje gebruikt en de
scheidsrechter ziet het niet.

Als Haantje zelf staat te fluiten en de
bal van den linksbuiten afneemt.

Als Ben met eenkwaad gezicht alle aanvallen
van de tegenpartij te niet doet

Als Brokkie aan het pingelen is en drie
man passeert.

Als Pietje langs de lijn flitst, naar
binnen zwenkt en je een gekraak in
het doel hoort.

Als Nusink geen schijn van kans heeft en
de bal onzichtbaar voor denkeeper in
het doel knettert.

Als Nagelt je op zijn buik ligt en een
doelpunt scoort.

Als Perl aan het "Zwerven" is en backhand
een "moordgoal" scoort.

Als Streut je niet zijn handje gebruikt
en de bal in eens inpoeiert.
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Hockey-overpeir.zingen (als los zand)

Ik heb gespeeld in storm en regen;
Hen mensch kan daar per slot niet tegen,
Maar *k heb gezwegen

Ik zweeg, omdat 't nu eenmaal hoort;
In modder hebben ze mij gesmoord,
Op mijn woord

En toen de regen niet meer wou;
Als dank voor al mijn zwaar gesjouw,
kwam de kou

Zij greep mijn lijf in killen greep;
En bracht mij bijna met zijn kneep,
om zeep

De bal, huppelend als een jonge juffer;
Springt mij, arme koude suffer,
in mijn snuffer

'k Zie beenen schoppen, handen maaien;
'k Zie monden schreeuwen, sticks die zwaaien,
en mijn schoenen aaien

'n Spektakel, dat mijn zenuwen verteert;
Terwijl de referee zijn fluit probeert,
en 't nooit leert

En eiken Zondag kom ik er weer an;
Omdat ik 't toch niet laten kan,
als sportief man

En zijn we stram, oud en verdord;
Dan zeggen we "'t Is nog kort,
Maar leve de sport !

"

V\
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BELANGRIJK
De Technische Commissie heeft het noodzakelijk geacht het volgende
onder de aandacht van de leden te brengen:

"Afschrijvingen voor competitie wedstrijden, zonder
geldige reden worden in het vervolg niet meer aan-
genomen. Spelers, die zich hieraan niet storen zullen
voor tenminste twee wedstrijden geschorst worden. :'

Dit besluit is genomen naar aanleiding van het afschrijven van
eenige leden voor competitie wedstri jder. ter gelegenheid ^an de
"voetbal" wedstrijd Holland-Noorwegen. Deze leden moesten toch
begrijpen dat een dergelijke afschrijving niet geaccepteerd kon
worden, ',/anneer een speler in een elftal ingedeeld is geworden,
dan moet hij ook de consequenties daarvan aanvaarden. Het zou
al spoedig eenbende worden als iedereen maar zou doen v/at hij wil.
Dat noemt men dan "Clubgeest" . Dan zijn ér ook nóg die een air
aannemen van "jullie hebben mij toch noodig!" Zij, die er zoo
over denken slaan de plank geheel mis. Wanneer er zich dan ook
een geval voordoet, dat volgens de Technische Commissie strenger
gestraft moet worden dan zal dit ook gebeuren, zelfs al zou het
hier een der beste spelers betreffen. De reden van afschrijving
zal dan ook door de Technische Commissie onderzocht worden of
deze geldig is.

W_A_A_R_H_E_D_^_I^

Wist Gij

dat mening fluitist beter tien fluiten in de lucht, dar. een in do

mond kan hebben?

dat een bekend Z.H.C. -er zijn vrouw ten spijt, op de stick van een

ander verliefd kon worden?

dat de Dames wedstrijden onder bijna absolute afwezigheid der

Heerenleden worden gespeeld?

dat deze Heerenleden hierdoor hun slechte opvoeding demonstreren?

dat het bestuur scheldt op de. leden?

dat de leden schelden op het Bestuur?

dat Z.H.C, nog veel donateuren kan gebruiken?

dat de belangstelling voor de Algemeene vergadering zo: groot was

dat het Bestuur besloten heeft het ÏUI-gebouw af te huren?

dat de elftalcommissie binnenkort tot het instellen var een

lijfv/acht zal overgaan en dat de leden der elftalcc Missie
tusschen middernacht en 's morgens 6 uur niet te s] reken zijn?
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IET^_OVER_pJ_KLEEMNG

Vele nieuwe jeugdleden beginnen volgend
seizoen in het Z.H.C. b-elftal te
spelen. Het is te hopen dat ze dan
allemaal de Zandvoortsche Kleuren aan
hebben, want een pofbroek aan en een das
om de hals staat minder vlot. Een Hollandsche
jongen moet tegen de kou kunnen, want ik
geloof, dat ze daarom die dikke kleeding
aan hebben. Trek ^ok vooral voetbal-
schoenen of hockeyschoenen aan, want
met gewonen schoenen gaat het veld naar
ze grootje.

.JUL3LEJL5.JLèJL!!!
Er was eens 'n knaap van vijftien jaar
die werd door zijn eigenwijsheid de sigaar
Nu is dat wel geen bijzonderheid
't Gebeurt heel vaak in onze tijd.

Hij dacht, dat hij hockeyen kon .

Maar toen hij er eenmaal aan begon,
Viel het hem bitter tegen;
Hij kon z'n stick niet gemakkelijk bewegen.

Hele plaggen v/erden uit het veld geslagen
En degeen, die het durfde te wagen
Zich in zijn nabijheid te begeven,
Zou binnen 5 minuten niet meer leven.

ADSPIRANTJE
'b

HET GAAT DE ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB GOED.
De Zandvoortsche Hockey Club kwam Dinsdag in algemene vergadering
bijeen, gepresideerd door den Heer Meeth. Deze hield een kort opti-
mistisch openingswoord, vertelde hoe het de vereeniging naar den
vleeze was gegaan in het afgeloopen jaar. De jaarverslagen van den
Secretaris-Penningmeester gaven dit meer gedetailleerd aan. liet leden-
tal ging omhoog, zoowel 't heeren- als dameselftal werd kampioen en
promoveerde. Burgemeester van Alphen nsa het Beschermheerschap op
zich, terwijl het cluborgaan in een groote behctfte voorzag. De post
contributiegelden, welke als eenigste bron van inkomsten voorzichtig-
heidshalve op ƒ 400,- geschat v/as, ging v/at binnengekomengelden betreft
de raming met ƒ 83,- te boven. Was er bij de leden geen contributie-
achterstand ontstaan, dan had de eindpost + ƒ 600,- kunnen zijn, daarna
gerekend is het batig saldoo van het afgeloopen jaar ruim ƒ 164,-.
Aan het nieuwe terrein, v/at de vereeniging in Plan Noord krijgt, is
reeds ƒ 216,- betaald, waarvan ƒ 125,- geleend zijn. Financieel
staan de Hockeyers er dus ook goeê voor.
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KRUISWOORDPUZZLE "Z.H.C."
Horizontaal:
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